SIMPLE
CONTENT
SHARING FOR
EVERY ROOM.
Logitech Screen Share
Logitech® Screen Share menghadirkan fitur berbagi konten yang cepat dan sederhana pada setiap komputer di ruang konferensi. Anda hanya perlu
menghubungkan laptop atau tablet dengan menggunakan HDMI untuk mulai berbagi. Dan Anda tidak membutuhkan instalasi perangkat lunak,
memasukkan passcode, atau bahkan terhubung dengan internet. Peserta meeting di dalam ruangan dapat bergiliran menghubungkan perangkatnya
untuk menyajikan konten tanpa gangguan sedikit pun.
Dengan HDMI capture device dan aplikasi pendamping untuk komputer di ruang konferensi, Screen Share memproyeksikan konten pada layar yang
ada di dalam ruangan sehingga dapat dilihat dan dibagikan ke peserta meeting lainnya di meeting apa pun atau di layanan konferensi video mana
pun. Untuk perangkat yang tidak dilengkapi output HDMI, Anda hanya perlu menghubungkannya ke adaptor yang sesuai sehingga memungkinkan
Anda untuk berbagi dari sebagian besar perangkat termasuk smartphone, tablet, kamera, dan media player.
Screen Share memadukan alur kerja plug-and-present sederhana yang sangat andal dan kinerja yang responsif. Dilengkapi dengan teknologi
canggih dalam desain ringkas, Screen Share sangatlah mudah untuk diinstalasi, mudah digunakan, dan memiliki harga terjangkau untuk memenuhi
kebutuhan Anda di setiap ruang konferensi.

SPESIFIKASI PRODUK
Screen Share Capture Device
Part #: 939-001553
Kode UPC: 097855135933

BERAT + DIMENSI PRODUK
Dimensi
14,2 mm x 24,7 mm x 83 mm
0,56” x 0,97” x 3,27”
30g / 1,1 oz

Perangkat Screen Share

Panjang Kabel
250 mm / 9,84”

Dudukan manajemen kabel

SPESIFIKASI TEKNIS
1080p HD video hingga 30 frame per detik
untuk video + audio via HDMI
Input/Output
Input: HDMI 1.4a dan lebih tinggi
Output: USB3.0 atau USB2.0
Lainnya
Daya menggunakan USB
LED Status

ISI KEMASAN

Dokumentasi
Pengencang hook and loop

PERSYARATAN SISTEM
Kinerja
Input: 1280 x 720 (720p) atau 1920 x 1080
(1080p), hingga 60 fps

Windows® 71, Windows 8.1, atau Windows 10
Mac OS X® 10.10 atau versi terbaru

Output: 1920 x 1080 (1080p) pada 30 fps
Audio: 48 KHz/ 16-bit PCM

GARANSI
Garansi perangkat keras terbatas 2 tahun

LOGITECH SCREEN SHARE

Perangkat
Input

Logitech Screen Share
PC Khusus*
(ConferenceCam)

Layar
Di Dalam Ruang

BERBAGI SECARA INSTAN
Cukup hubungkan dan mulailah melakukan presentasi
dari laptop, smartphone, atau tablet Anda.
Tidak perlu lagi memeriksa dan memeriksa ulang ID
meeting atau kode pairing.
Tidak lagi direpotkan dengan sumber input dan remote
control.
Juga tidak membutuhkan instalasi software tambahan
atau koneksi internet, cukup hubungkan dan mulailah
melakukan presentasi.

BERBAGI KE MEETING VIDEO
Logitech Screen Share dapat digunakan dengan Zoom,
Skype for Business, WebEx, BlueJeans, dan layanan
meeting lainnya yang mendukung fitur berbagi konten.
ConferenceCam di dalam ruangan akan tetap aktif,
sehingga presenter dapat berbagi konten, video,
dan berinteraksi dengan mudah bersama-sama.
Aplikasi Screen Share dapat dijalankan di komputer di
dalam ruangan (Windows atau Mac) untuk fitur berbagi
yang mudah di dalam meeting online.

BERIKAN LALU HUBUNGKAN
Anda dapat bergiliran menjadi presenter dengan
mudahnya tanpa jeda atau gangguan.
Cukup lepaskan kabel HDMI dari perangkat yang
sedang terhubung dan berikan kepada presenter
berikutnya.
Logitech Screen Share secara otomatis akan
mengenali koneksi HDMI yang baru dan
menampilkan konten bersama.

*Logitech Screen Share Application dapat dijalankan di komputer di dalam ruangan dan dapat diunduh dari www.logitech.com/support/screenshareapp.
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Konfigurasi tambahan mungkin dibutuhkan.
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